
Anexa 4  

 

Proces - Verbal evaluare și selecție a dosarelor de concurs 

 

 

Încheiat astăzi: 4.XI.2020 

 

 

 Anunțul de selecție a personalului a fost publicat pe site-ul instituției, www.upb.ro, la 

avizierul UPB și pe site-ul de specialitate  http://dils.pub.ro la data de 23.X.2020.  

 Termenul limită pentru depunerea dosarelor a fost 30.X.2020. 

 Comisia de concurs pentru ocuparea postului de Tutor indrumator  în cadrul proiectului 

cu titlul  Creșterea echității EDducaționale și Combaterea Abandonului Școlar în cadrul FILS, provocări 

ale Mediului Intercultural”-ACCESMI .Acord Grant 350 SGU SS III, numită prin Decizia Rectorului , a 

procedat la selecția și evaluarea dosarelor de concurs. 

 

 

Un număr de 1 candidați au depus documentele în termenul prevăzut în anunțul de 

selecție, după cum urmează: 

1. Constantin Alina Ioana, înregistrat cu nr 7/ 29.10.2020 

 

 

În etapa de verificare administrativă, documentele solicitate au fost verificate și analizate, 

iar comisia de evaluare a constatat următoarele:  

- Candidatul    Constantin Alina Ioana a fost declarat ADMIS 

 

În etapa de evaluare a dosarelor, candidații declarați ADMIS în etapa de verificare 

administrativă au obținut următoarele punctaje finale, calculate ca medie a punctajelor acordate de 

către membrii comisiei: 

 

Nr. 

Crt. 
Candidat 

Punctaj  
Punctaj final 

Președinte Membru 1 Membru 2 

1. Constantin Alina Ioana 98 98 95 97 

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot depune contestație până la data de 

5.XI.2020, ora 16, la Registratura UPB. 
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Anexa 4 

 

 

Proces - Verbal evaluare și selecție a dosarelor de concurs 

 

 

Încheiat astăzi: 4.XI.2020 

 

 Anunțul de selecție a personalului a fost publicat pe site-ul instituției, www.upb.ro, la 

avizierul UPB și pe site-ul de specialitate  http://dils.pub.ro la data de 23.X.2020.  

 Termenul limită pentru depunerea dosarelor a fost 30.X.2020. 

 Comisia de concurs pentru ocuparea postului de Formator cursuri psihologie în cadrul 

proiectului cu titlul. Creșterea echității EDducaționale și Combaterea Abandonului Școlar în cadrul FILS, 

provocări ale Mediului Intercultural”-ACCESMI .Acord Grant 350 SGU SS III, numită prin Decizia 

Rectorului a procedat la selecția și evaluarea dosarelor de concurs. 

 

 

Un număr de 3 candidați au depus documentele în termenul prevăzut în anunțul de 

selecție, după cum urmează: 

1. Dragomir Ramona, înregistrat cu nr 9/ 29.10.2020 

2. Podina Ioana Roxana, înregistrat cu nr. 2/27.10.2020 

3. Popovici Filip Alexandru, înregistrat cu nr.8/29.10.2020 

În etapa de verificare administrativă, documentele solicitate au fost verificate și analizate, 

iar comisia de evaluare a constatat următoarele:  

- Candidatul   Dragomir Ramona a fost declarat ADMIS 

- Candidatul   Podina Ioana Roxana  a fost declarat ADMIS 

- Candidatul  Popovici Filip Alexandru a fost declarat ADMIS 

 

În etapa de evaluare a dosarelor, candidații declarați ADMIS în etapa de verificare 

administrativă au obținut următoarele punctaje finale, calculate ca medie a punctajelor acordate de 

către membrii comisiei: 

 

Nr. 

Crt. 
Candidat 

Punctaj  
Punctaj final 

Președinte Membru 1 Membru 2 

1. Dragomir Ramona 98 95 94 96 

2. Podina Ioana Roxana 98 97 97 97 

3. 
Popovici Filip 

Alexandru 
100 98 95 98 

 

 

http://www.upb.ro/
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Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot depune contestație până la data de 

5.XI.2020, ora 16, la Registratura UPB. 
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Proces - Verbal evaluare și selecție a dosarelor de concurs 

 

 

Încheiat astăzi:  4.XI.2020 

 

 Anunțul de selecție a personalului a fost publicat pe site-ul instituției, www.upb.ro, la 

avizierul UPB și pe site-ul de specialitate  http://dils.pub.ro/ (unde este cazul) la data de 

23.X.2020.  

 Termenul limită pentru depunerea dosarelor a fost 30.X.2020 

 Comisia de concurs pentru ocuparea postului de Consultant student/fost-student. în cadrul 

proiectului cu titlul  Creșterea echității EDducaționale și Combaterea Abandonului Școlar în cadrul FILS, 

provocări ale Mediului Intercultural”-ACCESMI .Acord Grant 350 SGU SS III, numită prin Decizia 

Rectorului a procedat la selecția și evaluarea dosarelor de concurs. 

 

 

Un număr de 7 candidați au depus documentele în termenul prevăzut în anunțul de 

selecție, după cum urmează: 

1. Dinu Bianca Georgian., înregistrat cu nr. 1/26.10.2020 

2. Maria-Iulia Moroti-Constantinescu , înregistrat cu nr. 6/29.10.2020 

3. Scurtu Diana, înregistrat cu nr. 3/27.10.2020 

4. Luca Andreea Iuliana, înregistrat cu nr. 5/29.10.2020 

5. Toma Ana-Maria,  înregistrat cu nr. 4/28.10.2020 

6. Măgureanu Andrei ,înregistrat cu nr. 10/29/10/2020 

7. Ivan Elena Laura, înregistrat cu nr. 11/30.10.2020 

 

În etapa de verificare administrativă, documentele solicitate au fost verificate și analizate, 

iar comisia de evaluare a constatat următoarele:  

- Candidatul  Dinu Bianca Georgiana .a fost declarat ADMIS  

- Candidatul  Maria-Iulia Moroti-Constantinescu a fost declarat ADMIS 

- Candidatul  Scurtu Diana a fost declarat ADMIS 

- Candidatul  Luca Andreea Iuliana a fost declarat ADMIS 

- Candidatul Toma Ana-Maria a fost declarat ADMIS 

- Candidatul Măgureanu Andreia fost declarat RESPINS 

- Candidatul   Ivan Elena Laura a fost declarat RESPINS 

În etapa de evaluare a dosarelor, candidații declarați ADMIS în etapa de verificare 

administrativă au obținut următoarele punctaje finale, calculate ca medie a punctajelor acordate de 

către membrii comisiei: 

 

Nr. 

Crt. 
Candidat 

Punctaj  
Punctaj final 

Președinte Membru 1 Membru 2 

1. Dinu Bianca Georgiana 90 92 93 92 

2. Maria-Iulia Moroti- 95 92 90 92 

http://www.upb.ro/


Constantinescu 

3. Scurtu Diana 90 87 90 89 

4. Luca Andreea Iuliana 87          90 88 88 

5. Toma Ana-Maria 90 86          85 87 

6. Măgureanu Andrei 80 82 80 81 

7. Ivan Elena Laura 85 80 80 82 

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot depune contestație până la data de  

5.XI.2020, ora.16 la Registratura UPB. 

 

 


